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I - الكلیات  

 التعلیمیةالمؤسسات 

 شـــــــروط القبـــــول

مدة  مخولةالشھادة ال
 المعاییر البیداغوجیة المسالك والتخصصاتوالشعب  الدراسة

الحد 
 األقصى
 للسن

  الطب و الصیدلة اتكلی
 الرباط  ،وجدة : الدار البیضاء، فاس، مراكش، المدن

 الشعبة : الطب العام
زراعیة الأو تجریبیة  العلوم الأو  ریاضیاتفي الكالوریا با -

  حسن جدا أو حسن) أو (ممتاز بمیزة  التسجیل لسنة 
  في المواد األساسیة. 20/ 16معدل یساوي أو یفوق  -

 الطب العام سنوات 7 دكتوراه في الطب العام سنة 21

  كلیة الطب والصیدلة
  : الرباط المدینة

   الشعبة : الصیدلة
یة العامة في علوم الحیاة أو في عبلوم الدراسات الجامد -  

 التسجیللسنة المغرب  فيمحصل علیھ   الكیمیاء والبیولوجیا
حسن جدا أو  أو ممتاز(في السنتین األولى والثانیة بمیزة 
  .+ دراسة وقبول الملف من طرف الكلیة )حسن

  الصیدلة  سنوات 4  دكتوراه في الصیدلة  سنة 23

  نانطب األس اتكلی
  : الرباط، الدار البیضاء المدن

 التسجیلتجریبیة لسنة العلوم الأو  ریاضیاتفي الباكالوریا  -
  .)حسن جدا أو حسن أو ممتاز(بمیزة 

  في المواد األساسیة. 16/20معدل یساوي أو یفوق  -
  طب األسنان  سنوات 5  دكتوراه في طب األسنان  سنة 21

  العلوم  اتكلی
البیضاء، الجدیدة، فاس،  : أكادیر، الدار المدن

  تطوان  وجدة، الرباط،مكناس،  القنیطرة، مراكش، 

 التسجیلتجریبیة لسنة العلوم الأو  ریاضیاتفي الباكالوریا  -
  (حسن جدا أو حسن أو مستحسن) بمیزة

  في المواد األساسیة. 12/20معدل یساوي أو یفوق  -
علوم الحیاة، علوم ریاضیات، فیزیاء، كیمیاء،   سنوات 3  اإلجازة  سنة 23

  األرض والكون، الریاضیات واإلعالمیات.

  العلوم والتقنیات  اتكلی
المدن: بني مالل، الراشیدیة، فاس، مراكش، 

  المحمدیة، سطات، طنجة

 الفیزیاء أو علوم الحیاة واألرض ریاضیات أوال فيباكالوریا  -
 بائیةالكھر تالتكنولوجیا وأو العلوم   زراعیة،العلوم الأو 
بمیزة  التسجیلمیكانیكیة لسنة ال تالعلوم  و التكنولوجیا أو

  (حسن جدا أو حسن أو مستحسن)
  في المواد األساسیة. 13/20معدل یساوي أو یفوق  -

في  اإلجازة  سنة 22
  سنوات 3  والتقنیات العلوم

 فیزیاء –إعالمیات  – ریاضیات  
  كیمیاء –فیزیاء  –إعالمیات  –ریاضیات  
  جیولوجیا –میاء كی –علوم الحیاة  
  الھندسة المیكانیكیةوالھندسة الكھربائیة  

  واإلجتماعیة العلوم القانونیة واإلقتصادیة  اتكلی
الجدیدة، فاس، الدار البیضاء،أكادیر،  : المدن
 مراكش، مكناس، المحمدیة، وجدة، الرباط، ،القنیطرة

  سطات، طنجة. سال،

 2011او  2012ة اقتصادیة أو أدبیة لسن أو باكالوریا علمیة -
  سنوات 3  اإلجازة  سنة 23  (حسن جدا أو حسن أو مستحسن)  بمیزة 

 االقتصاد  
 علوم االقتصاد والتسییر  
 القانون الخاص  
 القانون العام  
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  الشریعة اتكلی
  :  اكادیر، فاس  المدن

   2011   او 2012 باكالوریا في اللغة العربیة وآدابھا لسنة -
    ستحسن)(حسن جدا أو حسن أو مبمیزة  

  إتقان اللغة العربیة -
  و القانونالشریعة   سنوات 3  اإلجازة  سنة 23

  كلیة اللغة العربیة
  المدینة : مراكش

  2011  او  2012باكالوریا في اللغة العربیة وآدابھا لسنة -
    (حسن جدا أو حسن أو مستحسن) بمیزة 

   إتقان اللغة العربیة -
  العربیة الدراسات   سنوات 3  اإلجازة  سنة 23

  كلیة أصول الدین
  المدینة: تطوان

  2011  او 2012باكالوریا في اللغة العربیة وآدابھا لسنة -
     (حسن جدا أو حسن أو مستحسن)بمیزة  

  إتقان اللغة العربیة -
  أصول الدین  سنوات 3  اإلجازة  سنة 23

  اآلداب والعلوم اإلنسانیة اتكلی
یضاء، الجدیدة، المدن: أكادیر، بني مالل، الدار الب

وجدة،  فاس، القنیطرة، مراكش، مكناس، المحمدیة،
  تطوان. الرباط،

 بمیزة  2011  او 2012باكالوریا في جمیع الشعب لسنة
  سنوات 3  اإلجازة  سنة 23     (حسن جدا أو حسن أو مستحسن)

الدراسات العربیة، الدراسات الفرنسیة، الدراسات  
الدراسات األلمانیة،  اإلنجلیزیة،  الدراسات اإلسبانیة،

الدراسات اإلیطالیة، الدراسات االسالمیة، التاریخ 
علم  ،علم االجتماع الفلسفة، والحضارة،  الجغرافیا،

  .النفس
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II – المدارس والمعاھد العلیا  

 المؤسسات التعلیمیة

 شـــــــروط القبـــــول

مدة  مخولةالشھادة ال
 المعاییر البیداغوجیة المسالك والتخصصات والشعب  الدراسة

الحد 
األقصى 

 للسن

  األقسام التحضیریة للمدارس
  العلیا للمھندسین

، الدار البیضاءبني مالل،   المدن: أكادیر،
، مراكش خریبكة، ،فاس، القنیطرة الراشدیة،،الجدیدة

 سفي،آ ، مكناس، المحمدیة، وجدة، الرباط،العیون
  تازة ،طنجةسطات،  سال،

أو علوم الفیزیاء، أو علوم  ریاضیات ي الباكالوریا ف -
العلوم  و  الحیاة واألرض أو العلوم الزراعیة أو 

 تالعلوم  و التكنولوجیا أو الكھربائیة تالتكنولوجیا
حسن جدا،  وممتاز أ (بمیزة  التسجیلالمیكانیكیة لسنة 

  ).حسنأو
  في المواد األساسیة. 16/20معدل یساوي أو یفوق  -

العربیة مادة أساسیة في المباراة اللغة  تعتبر:  ملحوظة
  . الوطنیة الموحدة واالنجلیزیة لغة أجنبیة ثانیة

سنة  21
على 
في األكثر 

31-12-
2012  

التحضیر للمباراة 
الموحدة الوطنیة 

لاللتحاق بالمدارس العلیا 
  للمھندسین

  سنتان

 فیزیاء وعلوم المھندس، - ریاضیات  
 كیمیاء وعلوم المھندس، - فیزیاء  
 كنولوجیا والعلوم الصناعیة،الت  
 فیزیاء و علوم األرض، -كیمیاء - بیولوجیا  

  مركز التخطیط والتوجیھ التربوي
  لرباطالمدینة : ا 

  أستاذ التعلیم الثانوي  اإلعدادي المرسم  -
  إتقان اللغتین العربیة والفرنسیة + مباراة. -

  دبلوم مستشار في :  
  التوجیھ التربوي -
  التخطیط التربوي -

  التوجیھ التربوي   سنتان
 التخطیط التربوي  

 دبلوم مستشار في التوجیھ أو التخطیط التربوي -
  + مباراة.إتقان اللغتین العربیة والفرنسیة   -

  دبلوم مفتش في:
  التوجیھ التربوي -
  التخطیط التربوي -

  التوجیھ التربوي   سنتان
 التخطیط التربوي  

  المدرسة المحمدیة للمھندسین
  باطالمدینة: الر

  السنة األولى :
النجاح في المباراة الوطنیة الموحدة لفائدة طلبة األقسام  -1

  .2012التحضیریة  في الریاضیات لسنة 
الشھادة الجامعیة للدراسات العلمیـة أو دبلوم الدراسات  -2

كیمیاء)  -فیزیاء  أو فیزیاء –الجامعیة العامة (ریاضیات 
ـزة (حسن جدا أو + میالتسجیللسنة  دبلوم معادل لھأو 

حسن، أو مستحسن على األقل) ومیزتین للمرشحین 
في  الحاصلین على الشھادة الجامعیة للدراسات العلمیـة

متابعة ى لقدرة البدنیة عمال+ سنوات بعد الباكالوریا 3ظرف 
  .العسكري الذي یعد إلزامیاالنظام الشبھ 

  سنة 22

  دبلوم مھندس دولة

  جذع مشترك  سنوات 3
  

  الثانیة :السنة 
 3 + ااإلجازة في العلوم، المیتریز في العلوم  أو ما یعادلھ

میزات على األقل بالنسبة للحاصلین على اإلجازة، ومیزتین 
ز + دراسة الملف من طرف المدرسة للحاصلین على المیتری

العسكري الذي یعد متابعة النظام الشبھ ى لقدرة البدنیة عمال+ 
  .إلزامیا

  

  سنتان

المدنیة ، الھندسة الكھربائیة، الھندسة الھندسة 
المیكانیكیة، الھندسة الصناعیة، الھندسة المعدنیة، 

  ندسة اإلعالمیات وھندسة األنساق.ھ
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  المدرسة الحسنیة لألشغال العمومیة
  المدینة : الدار البیضاء

النجاح في المباراة الوطنیة لفائدة خرجي األقسام  -1
  التحضیریة في الریاضیات.

الدراسات الجامعیة العامة لسنة التسجیل في العلوم دبلوم  -2
 -إعالمیات، ریاضیات -(الریاضیات التطبیقیة، ریاضیات

فیزیاء) محصل علیھا في ظرف سنتین مباشرة بعد 
الباكالوریا بمیزة مستحسن على األقل في السداسیات 

  الثالث األولى + النجاح في مباراة الدخول

سنة  23
على 

األكثر في 
-31تاریخ 

10-2012  

  سنوات 3  دبلوم مھندس دولة

 ،ھندسة اإلعالمیات  
  ،الھندسة المدنیة  
  ،ھندسة المیاه والبیئة والمدینة  
  ،علوم اإلعالم الجغرافي  
  ،الھندسة الكھربائیة  
  .علم األرصاد الجویة  

  المدرسة الوطنیة لإلدارة
  المدینة : الرباط

  سلك التكوین في التدبیر اإلداري :
الباكالوریا و دبلوم السلك األول رشح حاصال على أن یكون الم

الجامعي في   االقتصاد  أو الحقوق أو التدبیر أو ما یعادلھ + 
  دراسة وقبول الملف من طرف المدرسة+ مباراة 

سنة  35
على 

األكثر في 
تاریخ 
دراسة 
  الملفات

دبلوم سلك التكوین في 
  التدبیر اإلداري

شھرا  28
أشھر  4منھا 

تخصص 
ب للتدری

  المیداني

  أشھر 6جذع مشترك لمدة 
  العموميالتدبیر.  
 والتعاون الدولي. الدبلوماسیة  
 .االقتصاد و المراقبة المالیة  

  السلك العالي في التدبیر اإلداري :
دراسة  وقبول الملف أن یكون المرشح حاصال على اإلجازة +

  من طرف المدرسة + مباراة 

سنة  40
على 

األكثر في 
تاریخ 
دراسة 

  لملفاتا

دبلوم السلك العالي في 
  التدبیر اإلداري

شھرا  24
أشھر  6منھا 

تخصص 
للتدریب 
  المیداني.

  :تكوین متعدد االختصاصات

  المدرسة الوطنیة للفالحة
  المدینة : مكناس

باكالوریا في العلوم التجریبیة، العلوم الریاضیة أو الزراعیة   
یساوي أو  + میزة (حسن جدا أو حسن) + معدلالتسجیللسنة 
  في المواد األساسیة. 14/20یفوق 

  سنوات 5  مھندس فالحي  سنة 23
االقتصاد القروي ، وقایة الزراعة وتحسین النباتات، 

النباتات،  اإلنتاج الحیواني ، علوم وتقنیات إنتاج 
   .، اإلرشاد الفالحيالفواكھ

  المدرسة الوطنیة للھندسة المعماریة
  المدینة : الرباط

ي العلوم التجریبیة أو في الریاضیات والتقنیات أو باكالوریا ف
+ میزة  (حسن جدا أو  التسجیلفي التصمیم والبناء لسنة 

في  15/20حسن) أو شھادة معادلة+ معدل یساوي أو یفوق 
  اللغة الفرنسیة. مستوى جید فيالمواد األساسیة + 

سنوات  6  مھندس معماري  سنة 22
  الھندسة المعماریة  سداسیة) 12(

  المدارس الوطنیة للتجارة والتسییر
الجدیدة، مراكش، الدار البیضاء، فاس، المدن : أكادیر،

  وجدة، سطات، طنجة، القنیطرة.

 الفیزیاء، علوم الحیاة واألرض، باكالوریا في الریاضیات،
 ، العلوم الزراعیةالتسییر المحاسباتي علومالعلوم االقتصادیة، 

و حسن) + معدل یساوي أو + میزة (حسن جدا أ التسجیللسنة 
  في المواد األساسیة. 14/20یفوق 

  سنة 21
-31في 

12-2012  

دبلوم المدارس الوطنیة 
  في التجارة والتسییر

  سنوات 5
  سداسیات) 10(

: التجارة الدولیة، اإلشھار التجاري  التجارة -
  ومراقبة التسییر.واالتصا ل، التسویق 

تسییر التسییر المالي والمحاسباتي،  :  التسییر -
 .الموارد البشریة، مراقبة التسییر

 
جذع مشترك (سنتان  األولى  4السداسیات ملحوظة : 

  ن للدارسات العلیا في التجارة والتسییر)اتتحضیری



 
 

6 

  المدرسة الوطنیة الغابویة للمھندسین
  المدینة : سال

  :  األولالسنة األولى من السلك 
لمعھد اسنة تحضیریة للدراسات العلیا في الزراعة ب -

الحسن الثاني للزراعة والبیطرة أو للمدرسة الوطنیة 
  التسجیلللفالحة لسنة 

شھادة الباكالوریا  ریاضیات أو علوم تجریبیة لسنة 
  التسجیل

  : السنة األولى من السلك الثاني
شھادة السلك األول الجامعي في البیولوجیا محصل  -

زة + می التسجیل أو ما یعادلھاالمغرب لسنة بعلیھا 
  حسن على األقل.

  المقدرة البدنیة على متابعة على التكوین العسكري.
  دراسة وقبول الملف من طرف المدرسة.

  التكوین العسكري والداخلیة إلزامیان.

 سنة 25
على 
  األكثر

مھندس في المیاه 
  والغابات

نظام 
باكالوریا + 

  سنوات 6

  :  االختصاصات
 ،تھیئة الغابات  
 ارد الطبیعیة،اإلیكولوجیا وتدبیر المو  
 ،تقییم المنتوجات الغابویة 
 ،جیوماتیكا الموارد الطبیعیة 
 ،االقتصاد الغابوي 
   
  السلك الثالث  الوطنیة.تدبیر المساحات   :  

دبلوم مھندس  أودبلوم مھندس في العلوم الغابویة العامة 
  أو یعادلھ تطبیق في المیاه والغابات

  العسكري.التكوین  متابعة على البدنیة قدرةمال  -
  دراسة وقبول الملف من طرف المدرسة.  -
  التكوین العسكري والداخلیة إلزامیان.  -

  

  المدارس الوطنیة للعلوم التطبیقیة
  المدن : أكادیر، فاس، مراكش، آسفي،

  ، خریبكةوجدة، طنجة 

  السنة األولى :
+ میزة حسن جدا أو حسن)+ التسجیل باكالوریا علمیة أو تقنیة لسنة 

  في المواد األساسیة . 14/20 یساوي أو یفوق دلمع

سنة في  20
- 31تاریخ 

12-2012  
  مھندس دولة

  سنوات 5
)10 
  ت)اسیاسد

األقسام التحضیریة المدمجة: سلك  : األولى  4السداسیات 
  (التكوین العلمي األساسي وتقنیات التعبیر واالتصال).

 ،اتھندسة اإلعالمی : سنوات)  الشعب 3مھندس (السلك  
 أنساقھندسة الھندسة الصناعیة،  الھندسة الكھربائیة، 

، ھندسة المواصالت السلكیة والالسلكیة الطاقة البیئیة 
الھندسة  االلكترونیك واإلعالمیات الصناعیة، والشبكات،   

ھندسة األنظمة  الھندسة الصناعیة واللوجستیكیة،
ئیة و االلكترونیة و األوتوماتیكیة ، ھندسة األنظمة الكھربا

  م الرقمي.كالتح

  المدرسة الوطنیة للصناعة المعدنیة
  : الرباط  المدینة

  السنة األولى :
النجاح في المباراة الوطنیة الموحدة لفائدة طلبة  األقسام  -1

  التحضیریة.
النجاح في المباراة الخاصة لحاملي  دبلوم الدراسات  -2

في  أو الشھادة الجامعیةفي العلوم   الجامعیة العامة
لسنة التسجیل  محصل علیھا في ظرف  الدراسات العلمیة

سنتین مباشرة بعد الباكالوریا + میزتین في السنتین األولى 
  و الثانیة.

سنة  22
على األكثر 
في تاریخ 

 المباراة
  سنوات 3  مھندس دولة  19/07/12

  : جذع مشترك. السنة األولى
  :  السنة الثانیة

لوجیا، أنظمة اإلنتاج، ھندسة اإلعالمیات، ھندسة الجیو
الصیانة الصناعیة، إلكترومیكانیك، ھندسة األنساق ، أنظمة 
تولید الطاقة الكھربائیة ، آلیات ومراقبة الجودة، المعادن، 
التدبیر الصناعي، البیئة و السالمة الصناعیة، تھیئة و 

  استغالل ووقایة األرض و باطن األرض.
  بثالث میزات اإلجازة في العلوم محصل علیھا   -3

سنة على  23
األكثر في 

تاریخ 
 المباراة

19/07/12  
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  الماستر  بخمس میزات  + مباراةلثانیة : االسنة 

سنة على  25
األكثر في 

تاریخ 
المباراة

19/07/12  

  سنتان

  المدرسة الوطنیة العلیا للفنون والمھن
  المدینة : مكناس

  السنة األولى :
الكھربائیة، العلوم  تلتكنولوجیاباكالوریا علمیة، العلوم وا

+ میزة (حسن جدا،  التسجیلالمیكانیكیة لسنة  توالتكنولوجیا
  في المواد األساسیة. 14/20حسن) + معدل یساوي أو یفوق 

سنة  21
-31في 

12-2012  

مھندس دولة في الفنون 
  والمھن

  سنوات 5

  
   

جذع مشترك (سلك األقسام  األولى  4السداسیات 
  مجة). التحضیریة المد
  : سلك المھندس

  والبنایاتالھندسة المیكانیكیة ،  
  ،الھندسة الصناعیة واالنتاجیة  
  ،الھندسة اإللكترومیكانیكیة  
  األنساق والتركیب. وھندسة اآللیات  

  السنة الثالثة :
النجاح في المباراة الوطنیة الموحدة لفائدة طلبة األقسام  -1

  التحضیریة + انتقاء أولي .
  ون الحاصلون على الشھادات التالیة :المرشح -2
  تخصص التسجیل لسنة  التكنولوجیاتالدبلوم الجامعي في

 ھندسة میكانیة أو ھندسة كھربائیة .
 دبلوم الدراسات الجامعیة العامة في الریاضیات 

 –ریاضیات  أو اإلعالمیات أو ریاضیات تطبیقیةو
  كمیاء؛ -فیزیاء، فیزیاء، فیزیاء

 میكانیك  أو في الھندسة شعبة الي، دبلوم التقني العال
  كھرباء ؛ال
  شعبةدبلوم الدراسات الجامعیة العلیا في التكنولوجیا 

فیزیاء  أوریاضیات فیزیاء أو الكھرباء أو المیكانیكي
 كیمیاء.

 شھادة التقني العالي تخصص میكانیك  أو كھرباء ؛ 
 .أو ما یعادلھ + مباراة  

سنة  22
-31في 

12-2012  
  سنوات 3

إجازة في الدراسات األساسیة في الریاضیات أو الفیزیاء  -3
  أو ما یعادلھا + انتقاء أولي + مباراة.

سنة  23
-31في 

12-2012  

  السنة الرابعة :
دبلوم مھندس تطبیق أو المیتریز في العلوم  و التقنیات أو ما 

  یعادلھا + دراسة الملف + امتحان شفوي

سنة  24
-31في 

12-2012  
  سنتان
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  المدرسة الوطنیة العلیا للكھرباء والمیكانیك
  المدینة : الدار البیضاء

  السنة األولى : 
فائدة طلبة األقسام النجاح في المباراة الوطنیة الموحدة ل -1

  التحضیریة.
الشھادة الجامعیة للدراسات العلمیة في الریاضیات  -2

محصل علیھا التسجیل لسنة  أو اإلعالمیات والفیزیاءأ
زة على األقل (حسن جدا أو حسن، أو مستحسن) + میب

  مباراة 
الھندسة  تخصص الدبلوم الجامعي في التكنولوجیا  -3

المیكانیكیة، الھندسة الكھربائیة أو الھندسة اإلعالمیة + 
  دراسة الملف.

المیتریز أو اإلجازة في الریاضیات أو الفیزیاء أو  -4
  اإلعالمیات + دراسة الملف.

  سنوات 3  دولة مھندس  سنة 22

 المواصالت السلكیة و  الھندسة الكھربائیة
 ، والالسلكیة 

 ،ھندسة األنظمة الكھربائیة  
 ھندسة األنظمة األوتوماتیكیة والصناعیة، 
 ،الصناعة المیكانیكیة واالنتاج المدمج 
 الصیانة والسالمة الصناعیة،وجودة ال 
  ھندسة األتظمة المیكانیكیة 
 .ھندسة اإلعالمیات  
  

  سة الوطنیة العلیا للمعلومیات وتحلیل النظمالمدر
  المدینة : الرباط

  السنة األولى :
النجاح في المباراة الوطنیة الموحدة لفائدة طلبة األقسام  -1

  .التحضیریة شعبة الریاضیات 
دبلوم الدراسات الجامعیة العامة في الریاضیات أو  -2

دلة  أو شھادة معاالتسجیل الریاضیات واإلعالمیات لسنة 
محصل علیھا في مدة سنتین مباشرة بعد الباكالوریا + 
میزة على األقل (حسن جدا أو حسن أو مستحسن) أو في 

سنوات بعد الباكالوریا بمیزة حسن على األقل +  3مدة 
  مباراة

سنة  22
على 

األكثر في 
31-10-

2012  
مھندس دولة في 

  میاتاإلعال

  سنوات 3
إعالمیات و ك ( : جذع مشتر والثانیة السنة األولى

  )ریاضیات
: ھندسة البرمجة،  اتیعالمإ السنة الثالثة :

والمساعدة على اتخاذ القرار، الشبكات  عالمیاتاإل
  واالتصاالت.

  السنة الثانیة :
 4دبلوم مھندس تطبیق ، اإلجازة في العلوم (باكالوریا + 

راسة وقبول الملف من طرف سنوات) أو شھادة معادلة + د
  مقابلة مع لجنة علمیةالمدرسة + 

  سنتان  
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  المدرسة العلیا للفنون الجمیلة
  المدینة : الدار البیضاء

+ میزة (حسن جدا أو التسجیل باكالوریا جمیع الشعب لسنة  
حسن أو مستحسن)+ إتقان اللغتین العربیة والفرنسیة + 
مباراة(اختبار كتابي بالعربیة والفرنسیة في الثقافة العامة 

باألسود و األبیض + امتحان  اختبار تطبیقي)والفلسفة و
  .تطبیقي باللون و الشكل + مقابلة

إلى  17
  سنوات 4  دبلوم المدرسة  سنة 25

  ،الفنون التشكیلیة  
  ،الھندسة الداخلیة  
 تصور األشكال اإلشھاریة،  
 الرسوم المتحركة.  

  مدرسة علوم اإلعالم
  المدینة : الرباط

 السنة األولى :
مباراة الوطنیة الموحدة لفائدة طلبة في ال المتفوقون  -1

  .األقسام التحضیریة
العلوم شعبة  النجاح في المباراة بالنسبة لطلبة  -2

االقتصادیة والتجاریة باألقسام التحضیریة  الذین لم 
 یتفوقوا في اجتیاز المباراة الوطنیة الموحدة.

  : السنة الثانیة
الحاصلون على دبلوم إعالمي أو مایعادلھ في علوم  .1

  اإلعالم بعد دراسة وانتقاء الملفات وإجراء مقابلة

  سنوات3  إعالمي متخصص  

  ،علم المكتبات والتوثیق
  ،علم الربائد وتدبیر الوثائق 
  التدبیر وھندسة نظم اإلعالم، 

  .الیقظة اإلستراتیجیة والذكاء التنافسي

  مدرسة الملك فھد العلیا للترجمة
  المدینة : طنجة

الفرنسیة، الدراسات العربیة،  اإلجازة في : الدراسات
  االقتصاد أو القانون العام  أو الخاص باللغة الفرنسیة

  العربیة  والفرنسیة واإلنجلیزیة + مباراة إتقان اللغات : 

  سنتان  دبلوم مترجم تحریري  
  سداسیات) 4(

  لغویة :التشكیلة ال
  إنجلیزیة  -فرنسیة  –العربیة 

  اإلجازة في الدراسات اإلنجلیزیة
  الفرنسیة -اإلنجلیزیة  - العربیة   إتقان اللغات : العربیة واإلنجلیزیة والفرنسیة + مباراة

  اإلجازة في الدراسات اإلسبانیة
  الفرنسیة -اإلسبانیة  - العربیة   إتقان اللغات : العربیة و اإلسبانیة والفرنسیة + مباراة

  اإلجازة في الدراسات األلمانیة
  الفرنسیة -األلمانیة  - العربیة   العربیة و األلمانیة والفرنسیة + مباراةإتقان اللغات : 
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  معھد الحسن الثاني للزراعة والبیطرة
  المدینة : الرباط

  السلك األول : 
حسن + میزة  حسن جدا  أو التسجیل بباكالوریا علمیة لسنة 

  في المواد األساسیة 15/20معدل یساوي أو یفوق 
  سنة 23

تعتبر السنة األولى سنة تحضیریة في العلوم الزراعیة   سنوات 5  يمھندس زراع
ضوء النتائج المحصل علیھا في  علىویوجھ الطلبة 

آخر السنة إلى إحدى الشعب التالیة: الزراعة، 
،  الطب ا، الصناعات الزراعیة والغذائیةالطوبوغرافی

  سنوات 6  طبیب بیطري  البیطري.

  دار الحدیث الحسنیة
  ة : الرباطالمدین

  سلك التكوین األساسي المتخصص:
أن یكون المرشح حاصال على شھادة الباكالوریا لسنة  

في األدب العربي أو الدراسات اإلسالمیة بمیزة   التسجیل
حسن  أو مستحسن) + إتقان اللغة العربیة +  أو(حسن جدا 

مستوى جید في الفرنسیة واإلنجلیزیة +  دراسة وقبول الملف 
  المؤسسة + مباراة.من طرف 

دبلوم سلك التكوین   سنة 23
  سنوات 4  األساسي المتخصص

  الدراسات اإلسالمیة
  سلك التكوین العالي المعمق :

أن یكون المرشح حاصال على اإلجازة في الدراسات 
اإلسالمیة أو اللغة العربیة وآدابھا أو القانون الخاص + میزة 

  .) ممتاز أو حسن جدا أو حسن (
  + دراسة وقبول الملف من طرف المؤسسة.

  
دبلوم سلك التكوین 

 العالي المعمق 
  ( الدكتوراه)

 سنوات 6
ن امنھا سنت

للحصول 
على شھادة 
التأھیل في 
الدراسات 
اإلسالمیة 

  العلیا

  المعھد الوطني لإلدارة الصحیة
  المدینة : الرباط

  لفائدة :بعد دراسة الملف  مفتوح القبول بالمعھد
على شھادة  الدكتوراه في الطب  الحاصلون ونرشحالم -1

 3العام أو طب األسنان أو الصیدلة أو ما یعادلھا + 
  سنوات من الخدمة المھنیة الفعلیة بھذه الصفة.

بالوظیفة العمومیة أو القطاع  الموظفون أو األعوان  -2
 5على شھادة اإلجازة أو مایعادلھا +  الحاصلونالخاص 

  لمھنیة الفعلیة بھذه الصفةسنوات من الخدمة ا

أقل من 
  سنة 35

الماستر  في اإلدارة 
  الصحیة:

في الصحة العمومیة  -
  بالنسبة لألطباء،

في اإلدارة الصحیة  -
  بالنسبة لغیر األطباء

  الصحة العمومیة    سنتان
 اإلدارة الصحیة  

  المعھد الوطني للتھیئة والتعمیر
  المدینة: الرباط

 أو دبلوم مھندس معماريأن یكون المرشح حاصال على 
 4اإلجازة( باكالوریا + أو مھندس دولة أو مھندس تطبیق

في الحقوق أو الجغرافیا أو علم االجتماع + میزة +  )سنوات
سنوات من الخدمة المھنیة  الفعلیة بعد الحصول على أحد  4

  الدبلومات المذكورة + مباراة
دبلوم الدراسات العلیا في   

  التھیئة والتعمیر

  انسنت
+ تحضیر 
ومناقشة 
أطروحة 
  التخرج

  التھیئة والتعمیر 
  

  المعھد الوطني للفنون الجمیلة
  المدینة : تطوان

+ میزة (حسن جدا أو التسجیل باكالوریا جمیع الشعب لسنة 
 حسن أو مستحسن) +  إتقان اللغتین  العربیة والفرنسیة +

دبلوم السلك األول   سنة 23  ملف فني + مباراة .
  للمعھد

ن سنتین إلى م
  سنوات 4

  : جذع مشترك السلك األول
 الشعب : 

  الفنون  
  الرسم اإلشھاري  
  .الرسوم المتحركة  
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  المعھد الوطني للبرید والمواصالت
  المدینة : الرباط

  
  السنة األولى :

ة لفائدة طلبة األقسام النجاح في المباراة الوطنی -1
  التحضیریة.

یة أو ما یعادلھا في الشھادة الجامعیة للدراسات العلم -2
الریاضیات و الفیزیاء أو الفیزیاء و الكیمیاء محصل علیھا 
في ظرف سنتین مباشرة بعد الباكالوریا + میزة على 
األقل (حسن جدا أو حسن، مستحسن) + مباراة + معدل 

  .12/20یساوي أو یفوق 

سنة  22
على 

األكثر في 
1-9-

2012  

مھندس دولة في 
  االتصاالت

  مشترك .جذع   سنوات 3

  السنة الثانیة :
) في الریاضیات أو الفیزیاء + 3اإلجازة (باكالوریا + -1
  میزات على األقل بسداسیات اإلجازة الستة + مباراة . 4
+  الریاضیات أو الفیزیاء )4اإلجازة (باكالوریا + -2

  + مباراة. میزة على األقل بسنوات اإلجازة
  
سنوات من  3 + تدبلوم مھندس تطبیق في االتصاال -3

  .+ مباراة األقدمیة المھنیة
  

سنة على  23
- 1األكثر في 

9 - 2012  

  سنتان

 .إعالمیات، الشبكات واألنظمة  
 .ھندسة الشبكات المتنقلة  
  میكروإلكترونیك، الموجات الدقیقة الصوتیة

  والبصریة .

سنة على  24
- 1األكثر في 

9 -2012  

سنة على  30
- 1األكثر في 

9 -2012  

  لمعھد الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبیقيا
  المدینة : الرباط

  السنة األولى : 
النجاح في المباراة الوطنیة الموحدة لفائدة طلبة األقسام  -1

  التحضیریة في الریاضیات.
شھادة السلك األول الجامعي أو الشھادة الجامعیة  -2

للدراسات العلمیة في الریاضیات والفیزیاء لسنتي 
حصل علیھا في ظرف سنتین بعد الباكالوریا م 2012

+ میزة على األقل (حسن جدا أو حسن أو مستحسن) 
سنوات بعد الباكالوریا + میزتین  3أو في ظرف 

  .(حسن جدا أو حسن) + مباراة 

سنة  23
على 
في األكثر 

تاریخ 
  المباراة

  مھندس دولة

  سنوات 3

  ،اإلحصائیات  
  ،االقتصاد التطبیقي  
  ،الدیموغرافیا  
  ،اإلعالمیات  
  الحسابات والمالیة.  

  السنة الثانیة :
اإلجازة في العلوم االقتصادیة أو الریاضیات، المتریز  -1

المتخصصة شعبة  الریاضیات أو المتریز في العلوم والتقنیات 
  سنوات + میزتین  4شعبة اإلعالمیات، محصل علیھا خالل 

  ( حسن جدا أو حسن أو مستحسن) + مباراة .
دبلوم محلل المسلم من طرف المعھد أو دبلوم مھندس   -2

سنوات مباشرة بعد الباكالوریا  4محصل علیھ في ظرف 
  + مباراة  12/20بمعدل عام یساوي أو یفوق 

  سنتان  
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  المعھد الوطني لآلثار والتراث
 المدینة : الریاط

: باكالوریا جمیع الشعب لسنة  السنة األولى من السلك العادي
بمیزة (حسن جدا، حسن أو مستحسن)+ اتقان اللغتین  التسجیل

  العربیة والفرنسیة + مباراة

  سنة 22
دبلوم السلك العادي 

  سنوات 4  للمعھد
  ما قبل التاریخ  
 آثار ما قبل اإلسالم  
 ،اآلثار اإلسالمیة  
 االنتروبولوجیا،  
 ،علم المتاحف  
 والمواقع، المآثر التاریخیة  
 التراث المخطوط   

من السلك الثالث : اإلجازة أو دبلوم معادل لھا السنة األولى 
بمیزة (حسن جدا، حسن أو مستحسن)+ دراسة وقبول 

  الملف)+ اتقان اللغتین العربیة والفرنسیة + مباراة

  
دبلوم السلك الثالث 

  للمعھد
 5إلى  4

  سنوات

  المعھد الملكي لتكوین األطر
  المدینة :  الرباط، سال

+ إتقان اللغة العربیة  2012 باكالوریا جمیع الشعب لسنة
  والفرنسیة  + دراسة وقبول الملف من طرف المعھد + مباراة  

إلى  17
  سنة 23

دبلوم السلك العادي 
  سنوات 4  للمعھد

  الشباب وحمایة الطفولة 

+ إتقان اللغتین العربیة التسجیل  باكالوریا علمیة لسنة
ف من طرف + دراسة وقبول الملقدرة البدنیة موالفرنسیة + ال

  .المعھد + مباراة  
  الریاضة

  المعھد العالي للفن المسرحي
  والتنشیط الثقافي
  المدینة : الرباط

+ میزة أو ما یعادلھا التسجیل باكالوریا جمیع الشعب لسنة 
(حسن جدا أو حسن أو مستحسن)+ إتقان اللغتین العربیة 

  والفرنسیة + مباراة.

إلى  17
  سنة 23

دي دبلوم السلك العا
  التمثیل،  السینوغرافیا   سنوات 4  للمعھد

  المعھد العالي للتجارة وإدارة المقاوالت
  المدینة : الدار البیضاء، الرباط

  أمام : 2012النجاح في المباراة المفتوحة خالل شھر شتنبر 
  التجارة  تالمیذ السنة الثانیة باألقسام التحضیریة شعبة  -
نتین من الدراسات العلیا في الطلبة الذین اجتازوا بنجاح س -

االقتصاد أو التسییر بعد الباكالوریا (كلیات أو مدارس 
  التجارة)

  سنة 23
  سنوات 3  ماستردبلوم  

   األسواق المالیة؛
   تمویل الشركات؛

   المراجعة والمحاسبة والمراقبة؛
   التسویق؛

   .إدارة وتنمیة الموارد البشریة

  المعھد العالي للدراسات البحریة
  مدینة : الدار البیضاءال

باكالوریا في الریاضیات أو  العلوم التجریبیة أو باكالوریا 
تقنیة   شعبة الھندسة الكھربائیة أو الھندسة المیكانیكیة لسنة 

+ میزة  (حسن جدا أو حسن أو مستحسن) + التوفر  2012
قدرة البدنیة لممارسة مھنة بحار + إتقان اللغة معلى ال

على مؤھالت كافیة في اللغة اإلنجلیزیة +  الفرنسیة والتوفر
  مباراة

على  17
 21األقل و

سنة على 
في األكثر 
-31تاریخ 

12-2012   

دبلوم السلك العادي  
  سطح    سنوات 4  للمعھد

   آلة  

  المعھد العالي لإلعالم واالتصال
  المدینة : الرباط

+ میزة   (حسن جدا أو التسجیل باكالوریا جمیع الشعب لسنة 
مستحسن) + إتقان اللغتین العربیة والفرنسیة + لغة  حسن أو

  ثالثة (االنجلیزیة أو االسبانیة أو األلمانیة) + مباراة.

على  17
 25األقل و

سنة على 
في األكثر 
-1تاریخ 

10-2012  

دبلوم السلك العادي 
  سنوات 4  للمعھد

  ،الصحافة المكتوبة  
 البصریة، -السمعیة  ةالصحاف  
 االتصال في المقاوالت.  
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  المعھد العالي الدولي للسیاحة
  المدینة : طنجة

  األول : السلك
  :شعبة السیاحة

+ میزة (حسن جدا أو التسجیل باكالوریا جمیع الشعب لسنة 
  حسن أو مستحسن) + إتقان اللغة الفرنسیة.

  شعبة التسییر الفندقي:
ة  أو دبلوم تقني في یباكالوریا في العلوم االقتصادیة أو التجار

  + إتقان اللغة الفرنسیة . التسجیلوالسیاحة لسنة   الفندقة

أقل من 
  سنة  25

  العاديدبلوم السلك 
  السیاحة    سنوات 3  للمعھد

 . التسییر الفندقي  

  السلك الثاني:
دبلوم السلك األول  للمعھد أو دبلوم السلك األول الجامعي  في 

    ة.االقتصاد أو التسییر أو ما یعادلھ  + إتقان اللغة الفرنسی

دبلوم السلك الثاني 
للمعھد في إدارة وتسییر 

المقاوالت السیاحیة 
  والفندقیة

  إدارة وتسییر المقاوالت السیاحیة والفندقیة .  سنتان

  المعھد العالي للقضاء
  المدینة : الرباط

التوفر على إجازة في القانون أو الشریعة بمیزة حسن على 
تصة في بلد األقل + شھادة مسلمة من طرف السلطات المخ

بعد تخرجھ من المعھد في سلك  بتوظیفھالمرشح  تلتزم فیھا 
القضاء + إتقان اللغة العربیة والفرنسیة أو اإلنجلیزیة + 

  دراسة وقبول الملف من طرف المعھد.

شھادة نھایة التكوین   
  الدراسات القانونیة.  سنتان  (مستمع عدالة)
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II – التكوین المھني  

 ةالمؤسسات التعلیمی

 شـــــــروط القبـــــول

مدة  الشھادة المخولة
الحد   المعاییر البیداغوجیة الشعب و المسالك والتخصصات الدراسة

 األقصى
  للسن

  المدرسة العلیا ألساتذة التعلیم التقني
  المدینة : المحمدیة

الكھربائیة أو العلوم  تباكالوریا في العلوم والتكنولوجیا
كیمیاء لسنة -نیكیة أو ریاضیات أو فیزیاءالمیكا توالتكنولوجیا

  بمیزة (حسن جدا أو حسن أو مستحسن) التسجیل

سنة  23
على 

 األكثر في 
  تاریخ 

31-12- 
2012  

  سنتان  شھادة تقني عالي

  اإللكترومیكانیك و األنظمة األوتوماتیكیة.

التسجیل المیكانیكیة لسنة  تباكالوریا في العلوم والتكنولوجیا
  المواد البالستیكیة والمركبة.  جدا أو حسن أو مستحسن)بمیزة (حسن 

باكالوریا في العلوم االقتصادیة أو علوم التدبیر المحاسباتي أو 
بمیزة (حسن جدا أو  التسجیلأآلداب أو العلوم اإلنسانیة لسنة 

  حسن أو مستحسن)
  التقنیات اإلداریة. 

ائیة  أو العلوم الكھرب تباكالوریا في العلوم  والتكنولوجیا
المیكانیكیة أو الریاضیات أو فیزیاء كیماء  توالتكنولوجیا

  بمیزة (حسن جدا أو حسن أو مستحسن) التسجیللسنة 
  الشبكات واالتصاالت.

الكھربائیة أو العلوم  تباكالوریا في العلوم والتكنولوجیا
بمیزة (حسن جدا أو  التسجیلالمیكانیكیة لسنة  توالتكنولوجیا

  ن أو مستحسن).حس
  التقنیات التجاریة  

 التسجیل الكھربائیة لسنة تباكالوریا في العلوم والتكنولوجیا
  اإللكترونیك الصناعیة.   بمیزة (حسن جدا أو حسن أو مستحسن).

  المدرسة العلیا ألساتذة التعلیم التقني
  المدینة : الرباط

حاسباتي، اآلداب باكالوریا في العلوم االقتصادیة، التدبیر الم
بمیزة (حسن جدا أو حسن أو  التسجیلأوالعلوم اإلنسانیة لسنة 

مستحسن). التوفر على مستوى جید في الفرنسیة ، االنجلیزیة 
  و االقتصاد.

سنة  23
على 

األكثر في 
31  -12 -

2012  

الدبلوم الجامعي 
  سنتان  للتكنولوجیا

  التقنیات اإلداریة
  
  

الكھربائیة أو العلوم  تنولوجیاباكالوریا في العلوم و التك
كمیاء -أو الریاضیات أو فیزیاء المیكانیكیة توالتكنولوجیا

  بمیزة (حسن جدا أو حسن أو مستحسن).التسجیل لسنة 
  الكھربائیة. تولید الطاقة

الكھربائیة أو العلوم  تباكالوریا في  العلوم والتكنولوجیا
كمیاء،  - ت أو فیزیاءالمیكانیكیة، أو الریاضیا توجیالوالتكنو

أو علوم الحیاة واألرض، أو العلوم الزراعیة أو العلوم 
بمیزة (حسن التسجیل االقتصادیة أو التدبیر المحاسباتي لسنة 

جدا أو حسن أو مستحسن) التوفر على مستوى جید في 
  الفرنسیة والریاضیات.

  ھندسة اإلعالمیات.



 
 

15

  المدارس العلیا للتكنولوجیا
الصویرة،  كادیر، برشید، الدار البیضاء،: ا المدن

  فاس، مكناس، وجدة، آسفي، سال

حسن جدا، حسن، أو  (بمیزة التسجیلباكالوریا لسنة 
الكھربائیة،  العلوم  ت: العلوم والتكنولوجیا )مستحسن

المیكانیكیة، الریاضیات، علوم الحیاة  توالتكنولوجیا
االقتصادیة، علوم  واألرض، الفیزیاء، العلوم الزراعیة، العلوم 

  التسییر المحاسباتي.

سنة  22
على 
في األكثر 
-31تاریخ 

12-2012  

الدبلوم الجامعي 
  للتكنولوجیا

  سنتان
  سداسیات)4(

الھندسة الكھربائیة، الھندسة المیكانیكیة واالنتاج، 
الصیانة الصناعیة، ھندسة األنساق، الھندسة 

جودة، اللوجستیكیة والنقل، تقنیات اآلالت ومراقبة ال
تقنیات التدبیر، تقنیات االتصال والتسویق، تقنیات 

، الھندسة البیوصناعیة اتالتسویق، ھندسة اإلعالمی
،الھندسة البیولوجیة، البیئة وتقنیات المیاه، ھندسة 
الصناعة الغذائیة، التسویق السیاحي، تقنیات 
المحاسبة، تقنیات الشبكات، إدارة تطبیق المقاوالت، 

، ین، التنشیط و التسییر السیاحيإدارة المستخدم
  . مبرمج إعالمیات

  معھد المعادن
  المدینة : مراكش

میاء، أو یكال أو طبیعیةالعلوم ال أوریاضیات في ال باكالوریا
بمیزة (حسن محصل علیھا  التسجیلمیائیة لسنة یكالھندسة ال

 13/20معدل یساوي أو یفوق جدا أو حسن أو مستحسن) + 
  + اختبار. + المقدرة البدنیة

سنة  23
على 

األكثر 
بتاریخ 

31-12-
2012  

  سنتان  دبلوم تقني متخصص

 المعادن والمقالع  
 ،الجیولوجیا التطبیقیة  
 .الكمیاء الصناعیة  

 تقنیاتالعلوم وال أو لكتروتكنیكأو اإلریاضیات ال في باكلوریا
بمیزة محصل علیھا  التسجیلالصناعة المیكانیكیة لسنة  أو

معدل یساوي أو یفوق أو مستحسن) +  (حسن جدا أو حسن
  .اختباربدنیة + القدرة الم+  13/20

 الكھرومیكانیك.  

  المعھد الوطني للعمل اإلجتماعي
  المدینة : طنجة

+ میزة (حسن جدا أو  التسجیلباكالوریا  جمیع الشعب لسنة 
  حسن أو مستحسن).

  العلوم القانونیة واالجتماعیة و االقتصادیة.  سنتان  ار اجتماعيمستش  سنة 22  إتقان اللغتین العربیة والفرنسیة + اختبار.  

  الثانویات التقنیة
  في عدد من مدن المملكة

الكھربائیة  أو العلوم  تباكالوریا في العلوم والتكنولوجیا
یمیاء ك–فیزیاء  أو الریاضیات أو المیكانیكیة توالتكنولوجیا

علوم ال أو علوم الحیاة واألرض أو علوم زراعیة أو
 أو اإلنسانیةالعلوم  أو علوم التسییر المحاسباتيأو  االقتصادیة

محصل علیھا بمیزة  التسجیلاآلداب أو الفنون التطبیقیة  لسنة 
(حسن جدا أو حسن أو مستحسن) + اتقان اللغة الفرنسیة 

  واالنجلیزیة + قبول الملف من طرف المؤسسة.

سنة  23
في تاریخ 

31-12-
2012   

  سنتان  ليشھادة تقني عا

، إلكتروتكنیك، الكھربائیة االنتاجیة، تولید الطاقة
اإللكترونیك الصناعیة، الصیانة االلكترونیة، المواد 

ات، البالستیكیة والمركبة، ھندسة اإلعالمی
 ات وألنظمة األوتوماتیكیة، إعالمیاإلكترومیكانیك 

لإلعالم واالتصال، الشبكات  الحدیثةالتكنولوجیا 
الفنون والصناعة  ،كیة وال السلكیةلواالتصاالت الس

ة، یتقنیات اإلدارالالطباعیة، المحاسبة والتدبیر، 
تقنیات الالبصري، البناء،  - السیاحة والترفیھ، السمعي

التجاریة، صیانة السیارات، صیانة االت اإلعالمیات 
والشبكات، الصیانة الصناعیة، تسییر المقاوالت 

 األعمال الصغرى والمتوسطة ،واالستثمارات 
  التجاریة.
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  المعاھد المتخصصة في التكنولوجیا التطبیقیة
  المدن : في عدد من مدن المملكة

 أدبیة لتقنیات الصناعیة، علوم اقتصادیة أوا باكالوریا علمیة،
  + اختبار توجیھي. اللغة الفرنسیة إتقان+  التسجیللسنة 

الشعب  ن الحاصلون على الباكالوریا فيمرشحوال:  ملحوظة
جمیع في العلمیة والتقنیات الصناعیة بإمكانھم التسجیل 

الشعب االقتصادیة  الحاصلون علیھا فيأما  ،التخصصات
واألدبیة فیمكنھم التسجیل في الشعب التالیة : اإلدارة، التدبیر 

  . ة، السیاحة، الفندقة والمطعمواأللبسةالتجاري، النسیج 
 
 

سنة  23
على 

األكثر 
بتاریخ 

10-9-
2012  
  

  سنتان  ني متخصصتق

استغالل النقل، األوتوماتیكیة،  ألنظمةاكھرومیكانیك 
ات الشبكات اإلعالمیة، الشبكات انفوغرافیا، تقنی

البصري (مونتاج،  -نظمة اإلعالمیات، السمعيأو
المیكانیكي،  اإلنتاج طرقالصورة، الصوت)، 

، تسییر المقاوالت، كتابة اإلدارة، الكبرىاألعمال 
، التدبیر الفندقي، اتاإلعالمیتنمیة ت التجارة، تقنیا

 طبیبالطبوغرافي، مساعد  المسحالتنشیط السیاحي، 
والتصنیع، التصمیم  األلبسة، تقنیات األسنان

  واإلكسسوار، عون سیاحي.الصناعي، الدیكور 

  التكوین الشبھ الطبي
  معاھد تكوین أطر الصحة

  المدن:  فاس، مراكش، مكناس،
  الرباط، اكادیر.

  األول : السلك
ات لتخصصل  بالنسبة   التسجیل باكالوریا كل الشعب لسنة 

: ممرض متعدد االختصاصات، مولدة، ممرض  في  التالیة
  النظافة الصحیةعلم النفس، مساعد اجتماعي   وتقني 

وباكالوریا علمیة بالنسبة لباقي التخصصات + دراسة وقبول 
  الملف من طرف مصالح وزارة الصحة .

  سنة 23
لوم السلك األول دب

لمعاھد تكوین أطر 
  الصحة

  سنوات3

 ، ممرض في التخدیرتممرض متعدد االختصاصا
، ممرض في علم النفس، التولید، تقني واإلنعاش

مختبر، تقني في علم الفحص باألشعة، الترویض 
تقني   ،تقویم األسنانالطبي، مساعد(ة) اجتماعي (ة)، 

  في صیانة األالت البیوطبیة.

  لثاني :السلك ا
معاھد من المرشحون الحاصلون على دبلوم السلك األول 

تكوین أطر الصحة أو على دبلوم معترف بمعادلتھ من طرف 
سنوات على األقل  3وزارة الصحة باإلضافة إلى التوفر على 

دراسة وقبول الملف من طرف مصالح + من الخدمة الفعلیة
  وزارة الصحة.

  
دبلوم السلك الثاني 

ن أطر لمعاھد تكوی
  الصحة

  التكوین الشبھ الطبي؛   سنتان
  ة.مصالح الصححارس  

  مركب البستنة
  المدینة : أكادیر

العلوم التجریبیة  أو الزراعیة  أو باكالوریا في الریاضیات
بمیزة (حسن جدا أو حسن أو مستحسن) +  التسجیللسنة 

  دراسة وقبول الملف من طرف المؤسسة

سنة  23
في یولیوز 

2012  
  البستنة،    سنتان  تقني عالي

 المساحات الخضراء.  

  األشغال العمومیة
معھد تكوین التقنیین المتخصصین في األشغال 

  العمومیة
  المدن : مراكش، وجدة

علوم تجریبیة، أو تقنیة (الھندسة باكالوریا ریاضیات أو 
محصل علیھا بمیزة (حسن جدا أو  التسجیلالمدنیة) لسنة 

الملف من طرف سة وقبول ادر+  حسن أو مستحسن)
  المؤسسة.

  سنتان  تقني متخصص  سنة  23

  جذع مشترك سنة أولى :
  : الشعب
 ،مراكش : البناء والطرق وھندسة المیاه  
 .وجدة : البناء والطرق  

  السیاحة و الفندقة
المعھد المتخصص في التكنولوجیا التطبیقیة في 

  القندقة والسیاحة
  : أكادیر  ةنیالمد

  : الفندقة
محصل  التسجیلالشعب  لسنة  باكالوریا جمیع -1

 علیھا بمیزة (حسن جدا أو حسن أو مستحسن)
  بالنسبة لشعبة تقنیات التدبیر الفندقي

دبلوم تقني في الفندقة والسیاحة بالنسبة لشعبة تقنیة  -2
 تدبیر المصالح الغذائیة والمطاعم

  :  السیاحة
محصل التسجیل باكالوریا جمیع الشعب  لسنة  -3

  ).أو حسن علیھا بمیزة (حسن جدا

أقل من 
  سنة 25

دبلوم تقني متخصص 
  سنتان  في الفندقة والسیاحة

 الفندقة  :  
  ،تقنیات التدبیر الفندقي -
 .تقنیات تدبیر المصالح الغذائیة والمطاعم -

 السیاحة.  

  فن المطبخ،    دبلوم تقني في الفندقة والسیاحة  المدینة :المحمدیة
 فن المائدة والخدمات.  
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  الفندقة والسیاحة في جیاھد التكنولوامع
أقل من   مستوى الباكالوریا + مستوى جید في اللغة الفرنسیة  المدن : عدد من مدن المملكة

  سنة 25
دبلوم تقني في السیاحة 

  سنتان  والفندقة

 اإلیواء  
 ،االستقبال -
 تدبیر الغرف. -

 المطعمة : 
  ،المطبخ -
  .المطعم -

  ةكز التأھیل المھني في الفندقة والسیاحامر
  المدن : عدد من مدن المملكة

مستوى السنة التاسعة من التعلیم األساسي (سنة أولى أو سنة 
  ثانیة كاملة) + مستوى جید في اللغة الفرنسیة

أقل من 
  سنة 25

شھادة التأھیل المھني في 
  سنتان  الفندقة والسیاحة

 مطبخ،   
 مطعم  
 تدبیر الغرف  

  الصید البحري
  المعھد العالي للصید البحري

  مدینة : أكادیرال

محصل علیھا بمیزة  التسجیلباكالوریا علمیة أو تقنیة لسنة 
قدرة البدنیة + مستوى م+ ال (حسن جدا أو حسن أو مستحسن)

  جید في اللغة الفرنسیة.

سنة  21
على 

األكثر في 
31-12-

2012  

  سنتان  المعھددبلوم 
 میكانیكي في الصید مالزم  
 في الصید مالزم  
 ت الصیدمعالجة وتقییم منتوجا  

  معاھد تكنولوجیا الصید البحري
  العرائش ,المدن : الحسیمة، العیون، آسفي، طانطان

علوم التقنیات أو الو أریاضیات في علوم المستوى الباكالوریا 
  (ربان الصید الساحلي)، الصید الساحلي   سنتان  تقني   سنة  25  .تجریبیةال

 ثالثة آلة (ضابط میكانیكي درجة.(  
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